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1.   Algemeen  
Deze voorwaarden zijn van toepassing, onder 
voorbehoud dat ze door de partijen gewijzigd worden 
met een onderling formeel schriftelijk akkoord. 
 
Door het aanvaarden van de bestelling, doet de 
verkoper afstand van elke toepassing van zijn 
algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, zelfs 
indien deze voorzien dat alleen deze gelden. 
 
2.   Omvang van de prestatie 
De dienstverlener zal de diensten verlenen op de 
afgesproken plaats en bij gebrek aan een 
duidelijke conventie hierover op de plaats waar de 
materialen die het onderwerp van de diensten 
uitmaken zich bevinden. 
 
Onder notie conformiteit wordt begrepen : 
- Ten opzichte van de specificaties vermeld in het 

order en/of contract 
- De industriele standaards van toepassing 
 
Het contract dat de dienstverlener en de klant 
verbindt is samengesteld uit het geheel van 
documenten welke hun relatie beheert voor de 
bepaalde prestatie.  Meer specifiek en in orde van 
dalende prioriteit : 
- Het order 
- Deze algemene voorwaarden 
- Ieder ander document van de dienstverlener 

waarover de aankoper duidelijk zijn schriftelijk 
akkoord gegeven heeft voor de prestatie in 
kwestie. 

 
3.  Kwalificatie  
De diensverlener verklaart dat hij alle wettelijke 
vergunningen heeft voor de uitoefening, certificaties, 
vergunningen, licenties, toestemmingen et andere 
om zijn activiteit uit te oefenen in het kader van de 
door de klant bestelde dienstverlening.  
Hij verbindt er zich toe de documenten die zij zijn 
goeie wil attesteren te leveren voor het tekenen van 
het order en dezelfde regels toe te passen ten 
opzichte van zijn onderleveranciers. 
 
4. Verbreking door de klant 
Konform het artikel 1794 van het wetboek, heeft de 
klant altijd het recht het contract te verbreken op 
gelijk welk stadium van de uitvoering.  

Indien deze verbreking plaats heeft voor het einde 
van de contractuele levertermijn van de 
dienstverlening,  is de vergoeding waarop de 
dienstverlener recht heeft beperkt tot de uitgaven 
relatief aan de uitvoering van het contract en de 
lonen voor het geleverde werk.  Indien de verbreking 
plaats heeft na het einde van de contractuele 
uitvoeringstermijn van de diensten zal geen enkele 
vergoeding verschuldigd zijn. 
 
5. Wijziging van de aanvraag 
De klant heeft het recht om schriftelijk wijzigingen aan  te 
vragen aan de dienstverlener.  
De dienstverlener zal de klant zo snel als mogelijk en ieder 
geval binnen de 7 werkdagen na de aanvraag, de invloed 
op de levertermijn, op de genegocieerde prijs als op de 
volledige impact van zo een verandering opgeven. 
De dienstverlener mag pas de gevraagde wijzigingen 
aanvatten na schriftelijke goedstemming van de klant over 
de besproken gevolgen. 
 
6.  Toegang tot de lokalen 
De dienstverlener heeft vrije toegang tot de gebouwen van 
de klant tijdens de werkuren. 
 
Bij het aanvaarden van het order moet de dienstverlener 
zijn eisen aan de klant vermelden op gebied  van 
electrische verbinding, waterbehoefte en andere 
omgevingscondities om zijn werk te kunnen uitvoeren. 
 
De dienstverlener moet zich inlichten en houden aan de 
veiligheidsvoorwaarden van de klant.   
 
Het  is de verantwoordelijkheid van de dienstverlener om 
zijn personeel en zijn potentieel onderaannemers hiervan 
op de hoogte te stellen.  Bij het niet respecteren van de 
veiligheidsregels van de klant,  behoudt de klant zich het 
recht om de dienstverlener de toegang te weigeren op het 
terrein, deze zal hiervan als enige de volledige financiele 
kosten en andere dragen. 
 
De dienstverlener zal al het nodige materieel leveren om 
zijn werk te verrichten. Geen enkel materieel mag 
uitgeleend worden aan de de klant zonder zijn 
voorafgaande expliciete toestemming, en in geval van 
toestemming, wordt de dienstverlener geacht vakkundig te 
zijn om het uitgeleende materieel te gebruiken en zal er als 
enige verantwoordelijk zijn voor het gebruik ervan.  De 
klant zal geen enkel rol van toezichter houden en de 
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dienstverlener zal verantwoordelijk worden gehouden 
voor elke directe of indirecte schade aan het uitgeleende 
materieel evenals aan het eigendom van de klant of de 
hem toevertouwde goederen. 
 
De dienstverlener zal een verzekering nemen welke 
voldoende alle risico’s dekt voor schade aan de goederen 
die het onderwerp uitmaken van de dienst evenals alle 
goederen van de klant (brand, diefstal,..).  
 
7. Prijs 
Tenzij anders is overeengekomen, is de overeengekomen 
prijs voor de te verlenen dienst vast. 
In dit geval dekt de overeengekomen prijs alle kosten 
en uitgaven verbonden aan de te leveren diensten 
evenals de winst. 
 
8. Uitvoeringstermijn 
Tenzij expleciet anders overeengekomen : 
-  lopen de uitvoeringsstermijnen vanaf de datum 

van het order opgemaakt door de aankoper 
-  de uitvoeringstermijnen zijn bindend  

 
Bij eventuele vertraging van levering is de leverancier 
verplicht de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk in 
te lichten en deze tevens te verechtvaardigen.  Bij 
gebrek aan een schriftelijk akkoord over een nieuwe 
leverdatum, blijft de leverdatum deze welke 
contractueel voorzien is. 
 
Bij overschrijding van de leverdatum of termijn, zal de 
leverancier verplicht worden een vaste vergoeding te 
betalen van 2,5 % per week vertraging met een 
maximum van 7,5 %, en dit zonder dat een 
voorafgaande in gebrekestelling nodig is. 
 
De weerhouden datum voor het toepassen van 
boetes voor te late levering zal de laatste van 
volgende data worden : 
-  de datum van de effectieve levering 
-  de datum van ontvangst van de certificaten, test 

rapporten, proefrapporten of andere stukken 
vermeld op het order. 
 

Van het ogenblik dat de vertraging drie weken 
bereikt, heeft de aankoper het recht zich van zijn 
contract te ontheven zonder juridische tussenkomst, 
indien er binnen de 5 werkdagen na ontvangst van 
een voorafgaande in gebrekestelling hieraan geen 
gevolg werd gegeven. 
 
Het toepassen van voorbijgaande clausule ontneemt 
de aankoper niet het recht om een volledige 
schadevergoeding te eisen aan de verkoper als gevolg 
van een te late levering. 

 
9. Risico-overdracht 
De risico-overdracht heeft plaats bij de effectieve 
oplevering van de diensten. 

 
10. Geheimhoudingsplicht 
De dienstverlener engageert er zich toe om de 
inlichtingen omtrent de productiemethodes, de 
know-how,enz…, die hij zou bekomen hebben direct 
van de dienstverlener of door de uitvoering van het 
werk zelf, niet te verspreiden.  
 
Hij verplicht zich ertoe alleen mensen te betrekken 
die nodig zijn en hun dezelfde geheimhoudingsplicht 
op te leggen. 
 
Deze geheimhoudingsplicht van de dienstverlener en 
de klant blijven onveranderd zelfs na het beiendigen 
van het contract. 
 
De dienstverlener verzekerd dat hij dat hij het 
intellectuele eigendom bezit of de 
gebruiksrechtenrechten voor de verleende diensten 
zodanig dat de klant de diensten ambtshalve kan 
gebruiken of overgevelen.  De dienstverlener zal de 
klant vergoeden voor ieder actie ondernomen door 
derde  ten opzichte van de klant voor het niet 
naleven van het intelectueel eigendomsrecht 
gerelateerd aan de geleverde diensten. 
 
Indien de geleverde diensten door de dienstverlener 
elementen bevat zoals plans, handleidingen en 
documenten onderwerpe aan intelectueel eigendom, 
zal de diensverlener de toestemming geven aan de 
klant om de vermelde elementen te reproduceren, 
vertalen, en aan te passen aan zijn eigen behoeften. 
 
11. Betalingen 
De betalingen zullen uitgevoerd worden volgens de 
modaliteiten vermeld op de bestelbon opgemaakt 
door de aankoper. 
 
Indien, als gevolg van de omstandigheden vermeld in 
artikel 14, de aankoper in vertraging van betaling is, 
kan de verkoper geen schadevergoeding rente 
vragen. 
 
12. Afname van de diensten – vorderingen 
Zonder afbreuk aan de toepassing van artikel 13, 
beschikt de klant over een termijn van 30 dagen 
vanaf de laatste van de drie volgende data : 
-  de dag van de effectieve levering van de 

diensten 
-  de datum van de factuur 
-  de datum van de ontvangst van de certificaten, 

testrapporten, proefrappporten of andere  
documentaire stukken vermeld op de bestelbon 
om een klacht te introduceren of een opmerking 
te formuleren betreffende de conformiteit, 
ofwel de kwaliteit van de geleverde dienst. 
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13.  Garantie 
De dienstverlener zal het materiaal terug in goede 
staat brengen, door herstelling of vervanging, op zijn 
kosten, voor alle gebreken welke zich voordoen 
binnen de 12 maanden na de eerste in dienst name of 
maximaal na 18 maanden na de afname van de 
werken, materialen of stukken door hem geleverd, en 
dit zoals vermeld in paragraaf 2 de van deze clausule. 
 
Voor diensten als berekeningen, wordt de waarborg 
uitgebreid tot elke schade aan het materiaal die het 
onderwerp hebben uitgemaakt van de berekening 
evenals elke indirecte schade aan de klant ofwel aan 
de finale bestemmeling van het onderwerp van de 
berekening, hierin ook de tekorten of  inkomstverlies 
of elke klacht geintroduceerd door derde aan de 
klant.  De dienstverlener voor de berekening heeft de 
verantwoordelijkheid om aan de klant alle 
informative op te vragen die hij nodig heeft om zijn 
berekening te maken volgens de regels van de kunst. 
Tenzij anders gestipuleerd in het order, zij de 
dienstverlener en alle onderaannemers verplicht zich 
te verzekeren voor de hieronder vermelde bedragen, 
de bewijzen hiervan te leveren en deze 
verzekeringsdekking te houden op zijn kosten de duur 
van de garantie. 

 
- Een burgelijke verantwoordelijkheidsgarantie 

exploitatie van minimum 2.500.000,-€ 
- Een burgelijke verantwoordelijkheidsgarantie na 

levering van minimum 2.500.000,-€ 
- De wettelijke verzekeringen voor 

wagensgebruikt in het kader van de 
dienstverlening 

- Elke vorm van wettelijke verzekering voor zijn 
activiteit in het kader van de wetten van 
toepassing voor de geleverde dienst. 
 

De garantie van de dienstverlener is slechts van 
toepassing op zichtbare gebreken in normale 
erkomstandigheden en correct gebruik van het 
material.  De garantie van de dienstverlener dekt niet 
de fouten als gevolg van een normaal gebruik. 
 
Indien de dienstverlener weigert zijn verplichtingen 
na te komen als toepassing van deze clausule, of als 
hij , na in gebrek gesteld te zijn, niet met de nodige 
ijver reageert, kan de klant, op kosten van de 
dienstverlener, zelf of door derden het werk 
uitvoeren. 
 
14. Vrijstellingsvoorwaarden 
Worden beschouwd als oorzaken tot vrijstelling, alle 
gebeurtenissen en omstandigheden die  zich 
voordoen na het afsluiten van het contract en het 
uitvoeren ervan verhinderen, zoals : 
arbeidsconflicten, brand, mobilisatie, rekwisitie, 
embargo , restrictie van wisselkoersen , opstand, 
afwezigheid van transportmiddelen, algemeen tekort 

aan grondproducten en  reductie van 
energieverbruik.   
Deze opsomming is niet limitatief en alleen 
opgegeven als voorbeeld. 
De partij die een vrijstellingsclausule wil inroepen 
moet hiervan de nadere partij verwittigen, zonder 
verwijl en schriftelijk, zowel van het onstaan als het 
eindigen van de genoemde oorzaak. 
 
Indien een van deze gebeurtenissen zich voordoet, 
worden de uitvoeringstermijnen verlengd met een 
duur gelijk aan deze van de gebeurtenis. 

 
15. Arbitrage – Hoven en rechtbanken 
Voor elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de 
uitvoering, de beëindiging of de interpretatie van 
onderhavige overeenkomst, is alleen de franstalige 
versie geldig. 
 
Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de 
uitvoering, de beëindiging of de interpretatie van 
onderhavige overeenkomst, zal definitief beslecht 
worden middels een arbitrage. 
 
Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen 
betreffende de keuze van de arbiter, zal deze 
aangewezen worden op verzoek van de meest gerede 
partij door de voorzitter van de handelsrechtbank van 
Doornik. 
 
Niettemin zal elke partij de arbitrage kunnen 
weigeren op de volgende manier : 
- Indien ze het initiatief neemt om het geding in te 

leiden door rechtstreeks de andere partij te 
dagvaarden om te verschijnen voor de gewone 
rechtbanken; 

- Wanneer de andere partij haar inlicht 
betreffende haar intentie om de arbitrage te 
starten, door binnen de vijftien dagen te rekenen 
vanaf die mededeling haar weigering om beroep 
te doen op arbitrage mee te delen. 

 
Alle kosten met betrekking tot de arbitrage zullen bij 
gelijke helften voorgeschoten worden voor rekening 
van wie behoort, en de uitspraak zal vervolgens die 
kosten ten laste leggen van de in het ongelijk gestelde 
partij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


